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 مغامرات فى أعماق البحار
 الفصل األول

   بتدائى .الصف الخامس االفى     فى أى صف أسامة ؟ -۱
          =============================== 

 ما القصص التى یفضل أسامة أن یقرأھا؟ -۲

البحرى ، والشاطر حسن ، وعقلة اإلصبع ، وقصص ألف لیلة قصص السندباد 
 ولیلة .

           =============================== 

 ما سر سعادة أسامة أثناء حدیثھ مع أختھ آمانى ؟ -۳

 یقرأھا كثیر من أطفال العالم وأنأنھ عرف أن ھذه القصص تُرجمت للغات عدیدة و
 . قصة عقلة اإلصبع التى یحبھا مكتوبة فى اللغات االنجلیزیة والفرنسیة واأللمانیة

         =============================== 

 ما أسعد األوقات عند أسامة ؟ -٤

التى یقرأ فیھا بعض القصص الخیالیة أو التى یجلس فیھا ویسبح فى عالم الخیال 
 ویؤلف لنفسھ قصة شائقة .
         =============================== 

 اذكر بعض األشیاء التى كانت خیاالً وتحولت إلى واقع . -٥

بساط الریح المسحور الذى یطیر فوقھ الشاطر حسن بالعلم والعمل وتحول  -
 إلى طائرات ، وصواریخ وسفن فضاء ومكوك الفضاء .

ا یحدث فى البالد كرة الساحر البلوریة التى كان یرى فیھا الساحر كل م -
البعیدة تحولت إلى واقع باختراع التلیفزیون الذى ینقل كل ما یحدث فى 

 العالم بمجرد الضغط على زر من أزراره .
 
 



 

۲ 
 

 كیف یتحول الخیال إلى واقع ؟ -٦

 عن طریق العلم الغزیر ، والعمل الكثیر ، والبحث المتواصل .
=============================== 

 ة التى یعمل فیھا عالء الدین ؟كسم الشرما ا -۷

 شركة بترول سیناء الذھبیة قرب الشاطئ الشرقى لخلیج السویس .
=============================== 

 فیم كان یفكر أسامة وھو جالس فى حدیقة المنزل ؟ -۸

نتقل والبساط السحرى وخاتم سلیمان ثم اكان یفكر فى الشاطر حسن وعقلة اإلصبع 
 ھالة وزوجھا .یفكر فى أختھ 

=============================== 

 عجب أسامة بأختھ وزوجھا ؟لماذا أُ  -۹

 ألنھما سافرا لیعمال فى مكان بعید عن العاصمة .
=============================== 

 ماذا تمنى أسامة ؟ -۱۰

ذات الشمس  أن یزور أختھ ھالة وزوجھا ویقضى معھما عدة أیام فى سیناء الجمیلة
 المشرقة والرمال الذھبیة وجبالھا العالیة .

=============================== 

 وماذا تخیل أسامة ؟ -۱۱

أنھ یضغط على خاتم سلیمان والریح تحملھ مع أختھ أمانى وتنقلھما على فوق ظھر 
حمامة إلى بیت أختھما ھالة فى سیناء ، ثم غلبھ النوم وعاش فى حلم جمیل واختلط 

 الواقع بالخیال .
=============================== 

 كیف استطاعت الحمامة حمل أسامة وأختھ ؟ -۱۲

 ألنھما تحوال لعقلة إصبع فأصبحا أصغر من الحمامة . 

 



 

۳ 
 

 ة ؟             لماذا سقطت أمانى وأخوھا من على ظھر الحمام -۱۳

وحاول عقلة اإلصبع  سقطت أمانى ألنھا شعرت بدوار شدید فاختل توازنھا وسقطت
 أن یرفع أختھ ولكنھ سقط معھا .

     =============================== 

 بعض مظاھر الجمال : -۱٤ 

 تعبیر یدل على أھمیة الحب بینختالف الرأى ال یفسد للود قضیة "  : " ا -
 المتحاورین برغم اختالفھم فى الرأي .

=============================== 
 ھ اإلنسان .شبھ الخیال ببحر واسع یسبح فی:   الم الخیال "" یسبح فى ع -

=============================== 
 تعبیر یدل على أن الخیال الیؤدى إلى التقدم ." الخیال وحده ال یكفى  "  :  -

=============================== 
 تضاد یبرز المعني ویوضحھ ، ویوحى" الیظھر أولھ وال یظھر آخره "  :  -

 تساع البحر .با
=============================== 

 أسلوب تعجب ." ما أجمل میاھھ الزرقاء "  :  -
=============================== 

 تعبیر یدل على شدة حبھ للخیال وبعده عن" تبنى تصوراً فى الھواء "  :  -
 الواقع .

=============================== 
 النوم بإنسان قوى .شبھ " غلبھ النوم "      :  -

                                     =============================== 

 لقیمتھ العالیة وكثرة استخداماتھ .  لماذا سمى البترول بالذھب األسود ؟ -۱٥
              =============================== 

 المناسبة ؟َمْن قائل العبارة اآلتیة ؟ ولمن قالھا ؟ وما  -۱٦

" من حقك أن تفكرى بھذه الطریقة ، وأنا تعودت أن أحترم آراء اآلخرین وال 
 أفرض رأى على أحد "

قائل العبارة : أسامة ، وقالھا ألختھ أمانى ، عندما كانت على ظھر الحمامة  -
 وكانت ترید من المؤلف أن ینقلھما إلى سیناء بطائرة أو بصاروخ .

                        



 

٤ 
 

 على أى شىء تدل ھذه العبارة ؟ختالف الرأى الیفسد للود قضیة " " ا -۱۷

 تدل على ضرورة وجود المودة والمحبة بین المتحاورین بالرغم من اختالف الرأى.
  =============================== 

 ما صفات الحمام الزاجل ؟ -۱۸

 حفظ الطرق        -السرعة الفائقة       -القوة الجسمیة     -
 ) كیلو متر فى الساعة . ٦۰یطیر أكثر من (  -

                        =============================== 

 بم ُسمى الحمام الزاجل ؟ ولماذا ؟ -۱۹

 ُسمى بحمام المراسلة ، ألنھ كان ینقل الرسائل بین الناس قدیماً .
    =============================== 

 ماذا تعلمت من أسامة ؟ -۲۰

 حب القراءة . -
 احترام آراء اآلخرین وال نفرض رأینا على أحد . -

                       =============================== 

 ما الجمال فى :  -۲۱

 . " تبنى قصوراً فى الھواء " : تصویر األحالم بقصور تبنى فى الھواء -
: تكرار إلى أسفل تدل على شدة " إلى أسفل .. إلى أسفل .. إلى أسفل "  -

 عمق البحر .
=============================== 

 َمْن قائل العبارة اآلتیة ؟ ولَمْن ؟ وما المناسبة ؟ -۲۲

" ال بأس أن تبنى قصوراً فى الھواء على شرط أن تعرف كیف تشید لھا أساساً من 
 الواقع "

عندما كانت معھ فى حدیقة المنزل  )أسامة(ألخیھا  )أمانى(قائل العبارة  -
 وكانت تتحدث معھ عن الخیال والواقع .

 

 



 

٥ 
 

 الفصل الثانى 
 صف قاع البحر كما رأه عقلة اإلصبع . -۱

یشبھ حدیقة عجیبة الشكل بدیعة األلوان فیھا ما یشبھ األشجار المصنوعة من مادة 
 األشكال واأللوان .صخریة صلبة جمیلة مختلفة 

=============================== 

 مالذى جعل عقلة اإلصبع ال یستطیع أن یتمتع بجمال قاع البحر ؟ -۲

 أنھ كان مشغوالً بالبحث عن أختھ أمانى .
=============================== 

 ما الذى صنع األشجار الصخریة التى تصبح مستعمرات مرجانیة ؟ -۳

 المرجان الجمیل الذى یعیش فى البحر .حیوان 
=============================== 

 مادلیلك على قوة إیمان عقلة اإلصبع وھو یبحث عن أختھ ؟ -٤

 أنھ أستعان با� وكان صابراً متذكراً قول هللا تعالى " إن هللا مع الصابرین " .
=============================== 

 على التنقل فى قاع البحر ؟ وعالم یدل ذلك ؟ما الذى ساعد أسامة  -٥

ستجاب    اسمكة كبیرة ركب على ظھرھا وھذا دلیل على أن هللا یقف بجانبھ و
 لدعائھ .

=============================== 

 ماذا رأى عقلة اإلصبع بعد ذلك ؟ -٦

 خطبوطاً كالذى رآه من قبل فى فیلم سینمائى ، وحوتاً قادماً نحوه .رأى ا 
=============================== 

 ؟ماذا تمنى بعدما رآى الحوت واألخطبوط  -۷

 تمنى أن یرى معركة عنیفة بینھما ألنھ یعرف أنھما من أشد األعداء لبعضھما .



 

٦ 
 

 سبب نجاة األخطبوط من الحوت ) ؟ما ولماذا لم تحدث ھذه المعركة ( -۸

انتشرت حولھ فأخفتھ عن ألن األخطبوط أسرع وأخرج من جسمھ مادة كالحبر 
 األنظار .

=============================== 

 ما الذى طعن الحوت ؟ -۹

سمكة متوحشة لھا طرف مدبب كالسیف طولھ متر تقریباً ھجمت على الحوت 
 األكبر منھا حجماً وھذا من عجائب البحر .

=============================== 

 ھرب وتعیش فى حالة فزع ؟ما الذى جعل األسماك تسارع بال -۱۰

 السمكة المفترسة التى لھا طرف كالمنشار تمزق بھا األسماك ثم تأكلھا . 
=============================== 

 ما الذى أصاب السمكة التى كان عقلة اإلصبع یركبھا ؟ -۱۱

الذى أصابھا وقسمھا لنصفین ھو المنشار الخاص بالسمكة المفترسة وطار عقلة 
 فى الھواء ونجا من الموت بأعجوبٍة .اإلصبع 

=============================== 

 ما الدلیل على شدة صبر عقلة اإلصبع ؟ -۱۲

 أنھ لم ییأس من البحث عن أختھ وظل ینادى هللا فى كل وقت .
=============================== 

 لماذا لم تحس السمكة بعقلة اإلصبع وھو على ظھرھا ؟ -۱۳

 ألنھ صغیر جداً فى حجم بندقة . 
=============================== 

 ماذا رأى عقلة اإلصبع بعدما فقد سمكتھ التى كان یركبھا ؟ -۱٤

أعلى وأحاطت بھ من كل جانب حتى  رأى أشباحاً سوداء ھائلة تنزل فوقھ من
 ستقرت فى قاع البحر ، وبعض الغواصین یطمئنون على سالمتھا .ا

 



 

۷ 
 

 صبع بعدھا ؟قرر عقلة اإل ماذا -۱٥

 معھم لیعرف حكایة ھذه األنابیب .قرر أن یصعد 
=============================== 

 ولماذا لم یصعد معھم كما أراد ؟ ( وما المفاجأة التى حدثت لھ ) ؟ -۱٦

ألنھ سمع صوتاً جعلھ ال یتحرك وال یصدق ما أذنیھ من المفاجأة إنھ صوت أمانى 
 أختھ .

=============================== 

 من جمال التعبیر فى الفصل : -۱۷

 بالمناظر أسلوب تعجب تدل على إعجابھ الشدید" ما اجمل ھذه المناظر " :  -
=============================== 

تعبیر یدل على " إنھا أختى والبد أن أجدھا مھما كان الجھد والتعب " :  -
 أجلھا بأى شىء وعدم الیأس .مدى حبھ ألختھ وتضحیتھ من 

=============================== 
تعبیر یدل على الحیرة وشدة المأذق " كان السؤال سھالً . واإلجابة صعبة "  -

 ، وتضاد یوضح المعنى .
=============================== 

 تعبیر یدل على شدة الضیق الذى وقع فیھ ." أضیق من ثقب اإلبرة " :  -
=============================== 

    تعبیر یدل على أن الموت كان قریباً منھ ." نجا من الموت بأعجوبة " :  -
           ===============================  

 الفكرة التى خطرت على بال أسامة عندما رأى السمكة ؟ ام -۱۸

سرعة أن یركب على ظھر السمكة ویبحث عن أختھ أمانى فى قاع البحر فى 
  وسھولة .

              =============================== 

 ھل شعرت السمكة بأسامة ؟ -۱۹

 نھ صغیر . صغیر فى الحجم بندقة أو حبة من حبات الفول السودانى .ال ، أل

ھو حیوان بحرى أسطوانى الشكل لھ ثمانیة أذرع ماذا تعرف عن األخطبوط ؟ -۲۰
 حوالى أربعة أمتار تتحرك فى جمیع االتجاھات .أو أرجل رأسیة طول كل منھا 



 

۸ 
 

 ماذا تعرف عن السمكة أبوسیف ؟ -۲۱

ھى سمكة متوحشة لھا طرف مدبب كالسیف طولھ متر تقریباً وطولھا حوالى أربعة 
 أمتار وتطعن بسیفھا األسماك ثم تأكلھا .

=============================== 

 ماذا تعرف عن السمكة أبى منشار ؟ -۲۲

ھى سمكة مفترسة طولھا حوالى ستة أمتار ولھا طرف كالمنشار طولھ حوالى 
مترین تفتت بھ األسماك ثم تأكلھا ، وھى التى ضبت السمكة الكبیرة التى كان 

 یركبھا أسامة ضربة قویة فقطعتھا نصفین .
=============================== 

 لماذا تعجب أسامة عندما رأى السمكة أبوسیف ؟ -۲۳

 ألنھ رأھا تندفع بكل جرأة وھجم على الحوت الضخم وتطعنھ طعنة قویة بسیفھا .
=============================== 

 ما سبب حزن وخوف أسامة ؟ -۲٤

 سبب حزنھ أنھ فقد السمكة التى كان یركبھا . -
 سبب خوفھ على أختھ أمانى التى تاھت فى قاع البحر . -

                       =============================== 

 زود هللا مخلوقاتھ فى قاع البحر بوسائل للدفاع عن نفسھا . وضح ذلك . -۲٥

األخطبوط : المادة الزرقاء التى یفرزھا من جسمھ عند الخطر فتخفیة عن  -
 السمكة أبو منشار : المنشار .    -             األنظار ، وثمانیة أذرع .

 الحوت : ضخامة الجسم .    -  المدبب  .السمكة أبوسیف : السیف  -
 

                      =============================== 

 ماذا تعلمت من أسامة فى ھذا الفصل ؟ -۲٦

 الصبر عند الشدائد . -
 نحمد هللا دائماً فى العسر والیسر . -
 ماد على هللا فى كل أمور حیاتنا .االعت -



 

۹ 
 

  الفصل الثالث
 على أختھ أمانى ؟كیف عثر أسامة  -۱

وجدھا تصرخ وتصیح كأنھا تحارب عدواً وھى محشورة تحت أنبوبة ضخمة 
 سوداء ، فأخرجھا بحذر من تحت األنبوبة .

=============================== 

 مم حذرت أمانى أخاھا ؟  -۲

 حذرتھ بأن یحاول إنقاذھا بحذر ألن األنابیب الضخمة تتحرك ببطء .
=============================== 

 ماذا حكت أمانى ألخیھا عما رأتھ ؟ -۳

رأت سمكة ترسل أمامھا ضوءاً كشافاً ینیر لھا الطریق ، وسمكة أخرى فى رأسھا 
ضوء أحمر وفى ذیلھا ضوء أزرق ، وسمكة یخرج النور من جسمھا كلھ ، وأسماكاً 

أسماكاً تستطیع أن تطفئ ترسل أنواراً حمراء وخضراء وبنفسجیة وصفراء ، و
 أنوارھا عندما تشاء وتشعلھا عندما ترید .

=============================== 

 عالم اتفق عقلة اإلصبع وأختھ فوق سطح البحر ؟ -٥

اتفق مع أختھ أن یصعد لسطح الماء لیعرفا حكایة األنابیب السوداء الضخمة 
 والغواصین الذین نزلوا فى قاع البحر وراءھا .

=============================== 

 ماذا رأى عقلة اإلصبع وأختھ فوق سطح البحر ؟  -٦

د وفى وسطھا برج رأى عقلة اإلصبع وأختھ جزیرة وسط الماء مصنوعة من الحدی
وأجھزة وناس یعملون بھمة ونشاط ومطار صغیر بھ طائرة  حدیدى حولھ حجرات

 ==================================        ھلیكوبتر .

 كیف عرفت أمانى وعقلة اإلصبع حكایة األنابیب ؟ -۷

ھذه األنابیب  مع رجل من سكان الجزیرة وعرفا أنسمعا أحد الغواصین یتحدث 
 على الشاطئ . اتھنقل البترول من الجزیرة إلى خزانتستخدم فى 



 

۱۰ 
 

 ماذا رأت أمانى فوق الجزیرة ؟ -۸

 ً مرتفعاً خطراً فوق الماء لیقوم بلحم  أحد العمال یتسلق الجزیرة ویصعد مكانا
األنابیب ویلبس قفازاً فى یده وعلى وجھھ قناعاً یحمیھ من شرر النار الشدیدة أثناء 

 العمل وفى یده جھاز لحم األنابیب .
=============================== 

 لماذا یعتبر عمل ھذا الرجل خطراً ؟  -۹

 فسوف یقع فى البحر .ألنھ یقف على سلم رفیع وإن اھتز السلم 
=============================== 

 ما الذى یحمى ھذا الرجل من السقوط فى البحر ؟ -۱۰

أنھ ربط حول وسطھ حبل مربوط من طرفھ اآلخر فى الجزیرة الحدیدیة فإن اھتز 
 السلم فإنھ سوف یتعلق فى الحبل .

=============================== 

 لھ الرجل ؟ ما الخطر الذى تعرض -۱۱

اشتد الھواء فطار القناع وقفز العامل لیمسك بالقناع فاختل توازنھ وسقط من فوق 
 السلم ولكنھ لم یسقط فى البحر ألنھ معلقاً من وسطھ فى حبل األمان .

=============================== 

 زمالؤه .من أنقذ العامل ؟   -۱۲
=============================== 

 بالشجاعة ألنھ واصل العمل مرة أخرى .  تصف ھذا العامل ؟بم  -۱۳
=============================== 

 لماذا سعدت أمانى عندما رأت الطائرة المروحیة ؟ -۱٤

 ألنھا وجدتھا فرصة لتركبھا وتعود للمنزل .
=============================== 

یوافق وحاول إقناعھا  ال . لموھل وافق عقلة اإلصبع على رأى أمانى ؟ -۱٥
بالعودة مرة أخرى ألعماق البحر حتى یستطیع التعرف على المزید من عجائب 

 البحر .



 

۱۱ 
 

   یقل الضوء وتزداد برودة المیاه .   ا عن سطح البحر ؟نماذا یحدث كلما انخفض -۱٦
=============================== 

 فیم تستخدم األنابیب الحدیدیة ؟ -۱۷

 من الجزیرة الحدیدیة إلى خزاناتھ على الشاطئ . فى نقل البترول
=============================== 

 لماذا كان یلبس العامل قفازاً فى یده وقناعاً على وجھھ ؟ -۱۸

 لیحمیھ من الشرر الذى یتطایر من النار الشدیدة .
=============================== 

 لماذا صرخت أمانى ؟ -۱۹

عینیھا بعض األحداث السریعة فاشتد الھواء فطار القناع من على ألن حدث أمام 
 ختل توازنھ فسقط من على البرج اھتز الُسلم فاوجھ العامل ، فقفز لیمسك بھ ف

=============================== 

 ماذا تعلمت من أسامة ؟ -۲۰

 أن نفكر قبل أن نعمل  -التأني وعدم التسرع          -      الحرص والحذر . -
 

                 =============================== 

 لماذا بنیت الجزیرة الحدیدة فى ھذا المكان ؟ -۲۱

 تحتھا بئر كبیر من آبار البترول . ألن
          =============================== 

 نابیب الحدیدیة ؟یلف ویدور حول األلماذا كان أسامة  -۲۲

 نقاذ أمانى .لیعرف أحسن طریقة إل
         =============================== 

 . كأنھا أشباح غیر واضحة مانى ؟ظھرت األسماك فى قاع البحر أمام أكیف  -۲۳
            =============================== 

 . تشتد برودة الماء ویشتد الظالم   ؟ بم نشعر كلما نزلنا إلى األعماق -۲٤
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